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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Berkembangnya  teknologi memberikan dampak terhadap gaya hidup 

khususnya bagi kaum remaja saat ini. Hal tersebut dikarenakan mudahnya mereka 

mengakses informasi melalui media cetak, TV, internet, gadget dan lainnya. 

Kemajuan teknologi tersebut dapat memberikan dampak positif dan dampak 

negatif bagi generasi muda. Dampak  positifnya yaitu remaja lebih mudah dalam 

memperoleh informasi tentang pelajaran dari internet, sedangkan dampak 

negatifnya remaja lebih rentan terpengaruh oleh gaya hidup dunia barat. Menurut 

Gunarsa (2003) proses  perkembangan individu saat masa remaja mengalami 

suatu perkembangan yang cukup meningkat dan semakin mengarah keluar 

dirinya, keluar lingkungan keluarganya, dan akhirnya ke dalam masyarakat. 

Dengan kemajuan teknologi yang semakin cepat hal tersebut mempengaruhi gaya 

hidup generasi muda saat ini. 

Hedonisme merupakan suatu gaya hidup yang akan berdampak kepada 

pola kehidupan dari setiap manusia. Hedonisme merupakan sebuah bentuk 

penyimpangan perilaku dari seseorang yang tidak seharusnya dilakukan. Praja dan 

Damayantie (2010) menyatakan bahwa hedonisme kurang lebih adalah berupa 

kesenangan sesaat yaitu kesenangan duniawi, cinta pada dunia beserta segala 

kemewahan yang terlihat dan dirasakan oleh panca indera manusia. Hal ini sesuai 

dengan pengamatan yang dilakukan oleh Praja dan Damayantie (2010) disalah 

satu Universitas di Lampung.  Bahwa mayoritas mahasiswa memiliki gaya hidup 
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yang terkesan bernewah-mewah ini terlihat pada kebiasaan mereka yang lebih 

memilih “nongkrong” di mall, cafe, dan diskotik dari pada harus memenuhi 

kewajibannya sebagai mahasiswa. Dapat terlihat pula dari cara berpakaian, pola 

hidup, serta perilaku konsumtif pada mereka, juga tak jarang mereka seolah 

menggampangkan proses perkuliahan, seperti jarangnya mengikuti jam kuliah 

yang telah dijadwalkan bahkan tidak sedikit mahasiswa yang hanya menitip absen 

kepada temannya. Berdasarkan apa yang telah dipaparkan diatas, terlihat bahwa 

gaya hidup hedonisme telah meracuni generasi muda khususnya mahasiswa. 

Wahidin (2014) menambahkan bahwa fakta diatas juga diperkuat oleh 

fenomena di salah satu mal di daerah Surabaya, banyak sekali remaja yang 

berpakaian gaul dan modis dan terkadang cenderung berpakaian minim atau 

sexyagar menjadi pusat perhatian banyak orang. Seringkali demi mendapatkan 

pakaian, sepatu dan handphone model terbaru, kaum remaja sudah tidak lagi 

menghiraukan kondisi perekonomian orang tua mereka. Asalkan bisa terlihat 

keren atau gaul dan menjadi pusat perhatian, barang-barang tersebut pasti mereka 

beli walaupun harganya mahal. Makan di McDonald, Kentucky Fried Chicken dan 

minum di Starbucks menjadi kebanggaan tersendiri bagi remaja-remaja 

pengunjung mal. 

Berdasarkan pengamatan dan wawancara langsung yang dilakukan oleh 

Anugrah (2015), pada dua mahasiswi berinisial Y (23) dan MA (22) disalah satu 

Universitas di daerah Bogor diketahui 10 gaya hidup mewah mahasiswa Bogor 

yaitu: Tinggal di rumah kontrakan dengan sewa Rp1,8 juta sebulan. Memiliki 

mobil pribadi. Memiliki gadget canggih sekelas Samsung Note 4 atau iPhone 6. 
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Rutin perawatan ke salon. Nongkrong di cafe setiap pulang kuliah. Memburu 

kuliner lezat minimal sekali seminggu. Masuk ke room karaoke bersama teman-

temannya. Rekreasi ke tempat wisata di akhir pekan. Belanja barang-barang 

mewah di mal, seperti baju, tas, sepatu dan sandal bermerk. Rutin nonton. 

Kompas (2013), sebuah keluarga di Solo, selalu menyempatkan makan di 

warung ataupun restoran dengan keluarganya. Rata-rata tiga kali dalam sepekan 

keluarga ini menghabiskan waktunya untuk makan bersama di restoran. Keluarga 

ini juga sering berkeliling kota Solo untuk mencari restoran yang belum pernah 

dikunjungi. Menurut salah satu dosen di universitas kota Solo, banyaknya 

pendatang menyebabkan banyaknya perubahan kebiasaan yang ada pada 

masyarakat. Mereka harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada pada saat ini. 

Sehingga tak heran banyak warga mengikuti gaya hidup mewah dengan sering 

menghabiskan waktunya makan di restoran atau kafe. 

Santrock (2005), menjelaskan konformitas teman sebaya pada remaja 

dapat menjadi positif atau negatif. Dampak negatifnya remaja terlibat dengan 

tingkah laku menggunakan bahasa yang asal-asalan,  mencuri, membolos sekolah, 

merokok, hura-hura dan mempermainkan orang tua dan guru. 

Hal tersebut diperkuat dengan fenomena yang ada di daerah Surabaya 

sebagai berikut, yang terjadi di SMA X di daerah Surabaya ditemukan banyak 

siswa-siswi yang menggunakan gadget yang dapat dianggap sebagai bukan barang 

murah, seperti menggunakan blackberry seri terbaru, iPad, iPhone dan 

sebagainya. Banyak dijumpai sekumpulan kelompok-kelompok siswa-siswi di 

kantin sekolah tersebut yang sedang asyik bermain gadget mereka masing-masing. 
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Sepatu dan tas dari siswa-siswi ini juga cukup mencuri perhatian, karena memang 

yang digunakan oleh mereka adalah barang-barang dengan merk terkenal. selain 

itu, parkiran mobil yang lokasinya berada di belakang sekolah pun penuh dengan 

mobil-mobil siswa-siswi yang tidak jarang mobil mereka dimodifikasi, mulai dari 

aksesoris sampai bentuk mobil yang dibuat semenarik mungkin (Fardhani & 

Izzati, 2013).  

Selain itu menurut Sitohang (2009) remaja akan melakukan berbagai macam cara 

untuk memuaskan keinginannya untuk berbelanja. Hal ini sesuai survei yang 

dilakukan oleh Deteksi Jawa Pos menemukan bahwa 20,9 % dari 1.074 responden 

yang berstatus sebagai pelajar yang berdomisili di Jakarta dan Surabaya mengaku 

pernah menggunakan uang spp-nya untuk membeli barang incarannya ataupun 

hanya untuk bersenang-senang. 

Sipunga dan Muhammad (2014) menyatakan bahwa sekolah yang 

seharusnya digunakan sebagai tempat memperoleh ilmu pengetahuan malahan 

dijadikan ajang pamer penampilan dan kekayaan semata. Siswa-siswi ini saling 

berlomba memiliki barang-barang terbaru yang sedang up-todate, salah satunya 

berupa gadget.Tidak sedikit dari remaja ini yang memiliki gadget lebih dari 2 

buah, dari berbagai merk gadget ternama di Indonesia.Siswa sekolah menengah 

atas akan dianggap mengikuti perkembangan jaman apabila telah membeli dan 

memakai barang-barang dengan merk terkenal. Hal ini agar menjadikan status 

sosial dari remaja terangkat diantara teman-teman sebayanya berdasarkan benda-

benda yang dimilikinya, gaya berpakaian, dan banyaknya uang yang 

dibelanjakannya. Desmita (2010) remaja belajar hubungan sosial diluar keluarga 
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dengan teman sebayanya. Mereka percaya bahwa teman sebaya akan lebih 

memahami perasaan mereka dengan baik dibandingkan dengan orang dewasa. 

Pada umumnya kaum hedonis beranggapan bahwa hidup ini hanya satu 

kali. Oleh karena itu, mereka merasa ingin menikmati hidup senikmat-nikmatnya, 

sebebas-bebasnya tanpa batas. Gaya hidup hedonisme ini secara umum tidak bisa 

dilepaskan dengan budaya popular yang menyertai dinamika kehidupan remaja 

(Dewojati,2010). Remaja yang mudah terpengaruh oleh teman sebaya cenderung 

meniru atau mengikuti perilaku yang sedang tren di kalangan teman tanpa menilai 

apakah perilaku tersebut tepat atau tidak, contohnya adalah gaya hidup 

hedonisme. Hal ini menyebabkan gaya hidup hedonisme menjadi semakin marak 

dikalangan remaja yang seharusnya tidak menganut gaya hidup hedonisme dan 

lebih mengutamakan kegiatan lain yang lebih bermanfaat. 

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas 

maka dapat disimpulkan bahwa remaja menganut gaya hidup hedonisme salah 

satu faktor yang menyebabkanya adalah konformitas kelompok teman sebaya. 

Maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut“ apakah ada hubungan antara 

konformitas dengan gaya hidup hedonisme pada remaja ?”. untuk menjawab 

rumusan masalah tersebut penulis tertarik untuk mengkaji secara empirik dengan 

mengadakan penelitian berjudul: “ Hubungan Antara Konformitasdengan Gaya 

Hidup Hedonisme ”. 
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B. TujuanPenelitian 

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:  

1. untuk mengetahui hubungan antara konformitas dengan gaya hidup 

hedonisme. 

2. untuk mengetahui tingkat konformitas.  

3. untuk mengetahui tingkat gaya hidup hedonisme.  

4. untuk mengetahui seberapa besar pengaruh konformitas dalam dengan gaya 

hidup hedonisme. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis  

Bagi ilmuwan psikologi khususnya penelitian ini dapat menambah 

wawasan serta pengetahuan terhadap bidang psikologi, khususnya dalam bidang 

psikologi sosial. 

2. Manfaat praktis  

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi, masukan dan 

pemikiran mengenai hubungan antara konformitas dengan gaya hidup hedonisme 

kepada pembaca dan peneliti berikutnya. 


